
A versenyen be kell tartani a Covid 19 járvány miatti fertőzések megelőzésére kiadott jogszabályokat. A 

kiadáskor érvényes jogszabályok alapján az alább leírtakat kell betartani a verseny során. 

A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete 
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről. 

A járvány megfékezése érdekében a kormány április 15-én újra meghosszabbította a jelenleg is 

érvényben lévő védelmi intézkedéseket. 

 A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság. Megengedettek az 
igazolt sportolók edzései, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetségesek..  
Megjegyzés: Vagyis tartani kell a másfél méteres távolságot, és nézők nem lehetnek a verseny színhelyének 

közelében. 
 Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint 

versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak. 
 
Megjegyzés: Versenyszerűen sportolók azok, akik versenyengedéllyel rendelkeznek, tehát a versenyen csak versenyengedéllyel 
rendelkező sportolók indulhatnak. A mi esetünkben a versenyengedélyt a Magyar Modellező Szövetség adja ki. Minden MMSZ 
tag aki után az egyesülete befizette az MMSZ tagdíjat letöltheti az MMSZ honlapról. 
 
Ennek módja: 

 Az interneten be kell lépni az MMSZ honlapra: https://www.modellsport.hu/ 

 A menüpontok közül a „BELÉPÉS”-t kell választani, majd az MMSZ ONLINE  

 Add meg az MMSZ számodat vagy a regisztrált e-mail címedet, utána a jelszavadat. 

 Kattints a Belépés gombra! Ha helyesen adtad meg az adatokat beléptél. 

 A felső sötétszürke sorban kattints a „lekérdezések” menüpontra! 

 A két fekjövő gombból válaszd a „Versenyeng.” feliratút. 

 Amennyiben az MMSZ tagdíjad rendezve van, láthatsz egy „Letöltés” gombot (egyébként nem) erre kattintva, 
letöltődik .pdf kiterjesztésben a kártyád. A mennyiben még nem töltöttél fel magadról fényképet, megteheted a 
„Profil”/”Arckép” menügombok használatával. 
 

Példaként az enyém így néz ki:   

A versenyre minden résztvevő hozza magával a kinyomtatott versenyengedélyét, hogy egy esetleges ellenőrzés esetén 

megóvja magát és a rendezőt a kellemetlenségektől és az esetleges büntetéstől! 

Versenyrendezéssel kapcsolatos MMSZ előírások: 

A járványhelyzetre való tekintettel a NVESZ a szakszövetségek hatáskörébe utalta azokat az intézkedéseket, amelyeket az egyes 
sportágakban szükséges meghozni a biztonságos sportolás érdekében. Miután a modellezést kedvelők legtöbbje a pandémia 
legveszélyeztetettebb korosztályába tartozik, ezért úgy gondolom felelős intézkedések meghozatalára van szükség és nem engedhető meg, 
hogy akár egyetlen áldozata legyen egy rendezvénynek vagy versenynek, ami a modellezéssel kapcsolatos. Ma már remélem, senki nem 
kérdőjelezi meg, hogy a vírus a környezetünkben van és veszélyes. A veszély pedig alattomos, mert nem nagyon van olyan ismert betegség 
a földön, aminek ilyen hosszú a lappangási ideje, és szinte a teljes lappangási idő alatt képes fertőzni. A fentiekre való tekintettel kérem, 
hogy a következő szabályokat tartsátok be:  

• versenyeket edzéseket és ezzel kapcsolatos összejöveteleket csak nyitott helyen tartsatok és minden esetben tartsátok be 
a biztonságos távolságtartásra vonatkozó előírásokat;  

• -a rendezvény szervezője, ennek hiányában a helyszín felelős üzemeltetője, ha ilyen sem nevezhető meg, akkor az 
egyesületi vezetője gondoskodjon, hogy legyen kézfertőtlenítőszer a rendezvényen, ez edzésre is vonatkozik;  

• -az összejövetelen kerüljétek a kézfogást, vagy egyéb testi érintkezést, különösen legyetek tekintettel az idősekre és azokra 
akik nincsenek beoltva;  

• -a konkrét versenyzés, vagy modell kiszolgálás időtartamától eltekintve viseljetek maszkot;  
• -a külföldről hazaérkező versenyzők legyenek szívesek beküldeni az egyesületi vezetőnek a negativ PCR tesztjüket mielőtt 

folytatják az itthoni felkészülést;  
• -ha valakinek a családjában vagy közvetlen környezetében Covid fertőzött van azt kérem, függessze fel az edzéseket és 

versenyre csak két negatív tesztet követően menjen;  
• -az ünnepségeket és egyéb társas (eszem iszom) összejöveteleket tartsuk meg jobb időkre, gondoljatok arra, hogy azon is 

mindenki ott lehessen.  
 
A vészhelyzetben követendő aktuális szabályok és kormány intézkedések gyűjteményé itt található:  
https://koronavirus.gov.hu/aktualis. 

https://www.modellsport.hu/

